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Fundamentos em metodologia do trabalho científico no âmbito dos estudos da linguagem e diretrizes para a elaboração de 
projetos de pesquisa. 

OBJETIVOS 
- Discutir os fundamentos do trabalho científico numa perspectiva teórica e prática. 
- Discutir a metodologia do trabalho científico no âmbito dos estudos da linguagem. 
- Fornecer as diretrizes gerais para a elaboração de projetos de pesquisa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Organização de textos científicos; construção de abstracts; localização de área e nicho de pesquisas e inserção dos tópicos 
em relato científico; normas de escrita científica; citações e referências em ABNT, APA e MLA. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Leitura e discussão de diferentes correntes teóricas e aplicações práticas feitas na forma de diversos exercícios. 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

- Atividades em sala, cujo total valerá 4 pontos 
- Um trabalho escrito a ser entregue: 3 pontos. 
- Um trabalho a ser apresentado: 3 pontos. 
Total: 10 pontos 
 
Em caso de nota insuficiente para aprovação, o(a)(s) aluno(a)(s) poderá(ão) se submeter a uma prova teórica no valor de 
10 pontos que substituirá a nota total do semestre caso seja superior à nota previamente obtida. Essa avaliação tem como 
objetivo recuperar as notas das atividades anteriores e, caso seja maior do que a soma das avaliações aplicadas, passará a 
contar como nota final do semestre. Em relação à segunda chamada de avaliação, serão seguidos os critérios estabelecidos 
na Seção VII – Da Segunda Chamada de Avaliação – constante na resolução N. 012, de 4 de abril de 2008. Ela será 
aplicada no último dia de último dia de aula do semestre. 
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